Annáll vorannar 2017 í Fjölbrautaskóla Vesturlands

Kennsla á vorönn 2017 hófst fimmtudaginn 5. janúar. Kennslu lauk miðvikudaginn 10. maí og
síðustu próf voru haldin 19. maí. Önninni lýkur svo þegar skólameistari slítur þessari samkomu
og þeir 72 nemendur sem nú útskrifast hafa fengið skírteini sín afhent.
Í upphafi annar voru nemendur Fjölbrautaskólans 503 sem er aðeins færra en á síðustu vorönn.
Eldri nemendur, fæddir 1991 og fyrr, eru um 24% nemenda skólans sem er svipað og á síðustu
vorönn. Stærsti hluti fullorðinna nemenda er í svokölluðu dreifnámi. Dreifnámsnemendur eru í
fjarnámi en mæta í skólann nokkrum sinnum á önninni, gjarnan á kvöldin og um helgar. Þannig
getur fólk sótt skóla en jafnframt stundað vinnu. Dreifnámið hefur einnig gert fólki sem býr utan
Akraness mögulegt að ljúka námi þó það sé komið yfir hefðbundinn skólaaldur og sé í fullri vinnu
í sinni heimabyggð. Þessir nemendur stunda nám í vélvirkjun, húsasmíði, húsgagnasmíði,
sjúkraliðanámi og meistaranámi.
Fjöldi nemenda 16 til 20 ára er aðeins færri en á síðustu vorönn, sem skýrist m.a. af fámennari
árgöngum. Á þessari önn eru karlar 59% nemenda skólans en konur 41%. Það eru aðeins fleiri
konur en karlar á stúdentsbrautum en karlar eru í miklum meirihluta í iðnnáminu og meistaranámi
en konur í sjúkraliðanámi.
---Nú í lok vorannar láta 3 kennarar af störfum en það er þau Leó Jóhannesson, Tinna
Steinþórsdóttir og Minaya Multykh. Eru þessum starfsmönnum færðar þakkir fyrir störf þeirra við
skólann. Eiríkur Guðmundsson og Helena Valtýsdóttir koma úr námsleyfi á næstu önn.
Steingrímur Benediktsson og Jón Gunnar Axelsson verða í námsleyfi á næsta skólaári og
Steinunn Eva Þórðardóttir verður í leyfi á næsta skólaári.
---Það var mikið um að vera í skólanum á þessari önn. Meðal þess voru Opnir dagar og árshátíð og
stærðfræðikeppnin fyrir grunnskóla.
Mikið starf var unnið í kynningamálum á þessari önn. Við vorum þátttakendur í átakinu
Kvennastarf í samstarfi við aðra verknámsskóla og Samtök iðnaðarins. Tilgangur átaksins var að
vekja athygli á fjölbreyttum störfum í iðn, tækni- og verkgreinum og benda á þann kynjamun sem
hefur viðgengist í sumum starfsstéttum. Meðal þess sem gert var í átakinu var útgáfa veglegs
tímarits þar sem við áttum greinar sem voru skrifaðar af nemendum í hagnýtri fjölmiðlun.
Við tókum þátt í sýningu í Laugardalshöll þar sem Samtök iðnaðarins og framhaldsskólar á öllu
landinu kynntu nám og störf. Samhliða því var Íslandsmót iðnnema þar sem við áttum tvo
þátttakendur.
Nemendur tíundu bekkja Brekkubæjarskóla, Grundaskóla og Heiðarskóla heimsóttu okkur í
febrúar og fengu leiðsögn um skólann í fylgd nemenda Fjölbrautaskólans. Kynningin tókst vel og
eru nemendum okkar sem tóku þátt í þessu færðar þakkir fyrir þeirra framlag. Nemendur 10.
bekkjar Kleppjárnsreykjaskóla heimsóttu okkur einnig á önninni.
Opið hús var haldið í mars þar sem nemendur og forráðamenn gátu komið og kynnt sér skólann.
Auk þess fór skólameistari ásamt nemendum í kynningaferðir í grunnskóla á Vesturlandi.
Í febrúar tók hópur nemenda frá okkur þátt í Háskólaherminum, nemendurnir voru tvo daga í
Háskóla Íslands þar sem þeir kynntu sér nám á hinum ýmsu deildum.
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Leiklistarklúbburinn setti upp leikritið Ronju Ræningjadóttur, að vanda var þetta flott sýning hjá
leiklistarklúbbnum sem fékk góða dóma.
Í mars héldum við þjóðfund með þátttöku nemenda og starfsmanna. Tilgangur þjóðfundarins að
þessu sinni var að finna gildi fyrir skólann. Niðurstaða fundarins var að gildi FVA eru Jafnrétti Virðing - Fjölbreytileiki.
Að vanda stóðu nemendur okkar sig vel á ýmsum sviðum.
Ísak Máni Sævarsson vann verðlaun fyrir bestu stuttmynd á kvikmyndahátíð framhaldsskóla.
Nemendur á starfsbraut urðu í 2. sæti í hæfileikakeppni starfsbrauta þar sem viðfangsefnið var
gerð stuttmyndar.
Á síðustu önn var ekki hægt að útkljá hver væri sigurvegari í West Side keppninni sem haldin er
milli framhaldsskólanna á Vesturlandi. Það var því haldin aukakeppni nú á þessari önn, lið NFFA
náði að vinna bikarinn.
Gettu betur liðið okkar stóð sig vel þó þau hafi ekki komist alla leið í sjónvarpið að þessu sinni.
Á þessari önn höfum við haldið áfram að endurnýja og bæta aðstöðu nemenda og kennslubúnað.
Meðal þess sem gert hefur verið er ný setustofa og sameiginleg eldunaraðstaða á heimavist, nýr
og mjög fullkominn tölvufræsari fyrir málmiðngreinar og í sumar kemur til landsins nýr
rennibekkur einnig fyrir málmiðngreinar.
Aðalstjórn nemendafélagsins nú á vorönn var skipuð eftirtöldum nemendum: Jón Hjörvar
Valgarðsson var þá kosinn formaður nemendafélagsins. Með honum í stjórn eru Stefanía Berg
Steinarsdóttir, Bjarki Aron Sigurðsson, Hrafnhildur Arin Sigfúsdóttir, Brynja Rún Björnsdóttir og
Ólafur Valur Sigurðsson og Guðjón Snær Magnússon
Á þessari önn voru eftirtaldir nemendur í forsvari fyrir klúbba nemendafélagsins: Anna Eze fyrir
Viskuklúbb, Sveinn Þór Þorvaldsson fyrir Ljósmyndaklúbb, Halla Margrét Jónsdóttir fyrir
Tónlistarklúbb, Atli Vikar Ingimundarson fyrir Íþróttaklúbb og Brynja Rún Björnsdóttir, Aldís Eir
Valgeirsdóttir og Aldís Ísabella Fannarsdóttir fyrir Leiklistarklúbb Ísak Máni Sævarsson fyrir
Kvikmyndaklúbb og Una Lára Lárusdóttir og Sandra Ósk Alfreðsdóttir fyrir góðgerðarfélagið
Eynir.
Við þökkum nemendum fyrir vel unnin störf að félagsmálum.
Ný stjórn nemendafélagsins fyrir næsta skólaár var kosin í apríl. Formaður fyrir næsta skólaár
var kjörinn Guðjón Snær Magnússon. Með honum í stjórn verða Aðalbjörg Egilsdóttir, Atli Vikar
Ingimundarson, Sandra Ósk Alfreðsdóttir og Tómas Andri Jörgensen. Fulltrúi nýnema í stjórn
NFFA verður síðan kosinn í ágúst.
---Ein af þeim nýjungum sem teknar hafa verið upp á síðustu tveimur árum er nám á
afreksíþróttasviði. Það er unnið í samstarfi við Akraneskaupstað og Íþróttabandalag Akranes. Þar
gefst afreksíþróttanemendum kostur á að stunda íþróttir að hluta til á skólatíma. Verkefnið er búið
að ganga mjög vel og eru nemendur að útskrifast hér í dag sem stunduðu nám á sviðinu.
Læt ég nú lokið annáli vorannar 2017 og óska ykkur sem útskrifist frá skólanum til hamingju með
þann áfanga sem þið hafið nú náð. Þið megið vera stolt af því að hafa lokið námi við
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Fjölbrautaskóla Vesturlands og við sem hér störfum erum stolt af ykkur og því sem þið vinnið gott
í framtíðinni.
Dröfn Viðarsdóttir

